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Dinleme alanları  

 → İşlem, etkileşim ve sözlü anlama olmak üzere üç boyutta incelenir: 
 

1. İŞLEM BOYUTU:  

  Hem fiziksel hem de zihinsel çeşitli işlemler yapılır. 
  → Bu işlemler işitme, anlama ve zihinde yapılandırma (üç aşama) 

a) İşitme:  

    - Seslerle sözler fiziksel olarak alınarak algılanır ve beynimize iletilir. 
    - Bu süreçte Ses, ses telleri, ses dalgaları ve kulak yer alır. 
 

b) Anlama:  

    - İşitilenlere dikkat yoğunlaştırılır. 

    - İlgi duyulan ve gerekli görülenler seçilerek anlamlandırılır. 
   Dikkat yoğunlaştırma bütün anlama sürecini etkiler. 

     →İşitilenlerin seçilmesi, işlenmesi ve anlamlandırılması belirleyicidir. 
 

c) Zihinde yapılandırma:  

   -Anlama sırasında seçilen bilgi ve düşünceler  
     →Çeşitli zihinsel işlemlerden geçirilerek işlenir. 

        (Sıralama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme, sorgulama, değerlendirme) 

   -Sonra yeni bilgiler bireyin zihinsel yapısına göre  

      →Ön bilgilerle bütünleştirilir ve zihnine yerleştirilir. 

 

2. ETKİLEŞİM BOYUTU:  

-Konuşmacı ile dinleyici arasında  

 → Sözlü konuşmalar, aktarılan bilgiler ve ortamla gerçekleştirilir. 
 

a) Fiziksel etkileşim:  

-Konuşmacının belirli durumlarla etkileşimi içerir. 

 (Sesi, ses tonu, konuşma hızı, kelimeler, beden dili, yüz ifadesi, göz teması, duruşu,  
   jestleri, mekân, araç-gereç, dinleme ortamı, gürültü, ışık, ısı, renk …) 
 

b) Zihinsel etkileşim:  

-Dinleyicinin konuşmacının düşüncelerini  

    → Öğrenmesi, anlaması, kendi bilgileriyle karşılaştırmasıdır.  
 

3. SÖZLÜ ANLAMA BOYUTU:  

-Anlama işlemi hem süreçsel hem de etkileşimsel olarak gerçekleşir. 
 

a) Etkileşimsel süreçte 

 - Dinleyicinin özellikleri, konuşmacının aktardıkları ve ortam etkilidir. 
 

b) Süreçsel anlama 

 - Dinleme sırasında çeşitli bilgilerin alınması, zihnimizde işlenmesi ve 

 - Anlamlandırılması aşamalarındaki işlemlerdir. 
 

DİNLEME TÜRLERİ: 

1) Takdir edici dinleme söylenenden keyif almaya odaklı 
2)  Kapsamlı dinleme öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklı 

3)  Kritik değerlendiren dinleme yargılayıcı ya da değerlendirmeye odaklı  

4)  Vurgulu dinleme diğerlerinin duygularını anlamaya odaklı 
5)  Katılımcı dinleme duyduklarını tekrar etme, özümleme ve yansıtma 

6)  Edilgin dinleme dinleyen sözel geri bildirimde bulunmaz! 

     - Konuşan kişinin duyguları anlaşılmaya çalışılır 
     - Vereceği karara güvenme vardır 

     - Sorundan kendisinin sorumlu olduğu mesajı verilir. (Destekleyici bir süreçtir.)  
 

7)  Empatik dinleme amaç kişinin kendisini açmasını sağlamaktır. 

8)  Yargısız ve eleştirel dinleme etkili dinleme hem yargısız hem de eleştireldir. 

9)  Derinlemesine dinleme yüzeydeki mesajlar da önemsenir. (Ayrıntılı dinleme) 
10) Çözümleyici dinleme Kişinin duyguları ve mesajları anlaşılmaya çalışılır.  

11) Etkin dinleme konuşmacının mesaj içeriğine ve duygularına anlam katmadır. 

12)  Dikkatle dinleme konuşmacının söylediklerini takip etmeyi gerektirir.  
 

Somut konuşmak kişiler arası ilişkilerde 

- Birey etkin dinleme davranışını gösterdikten sonra konuyla ilgili  
 →Duygu, düşünce ve isteklerini ifade edebilmeli, ilişkiyi zenginleştirebilmelidir.   

→İfadelerin doğru anlaşılması için açık ve net konuşmak gereklidir.  

 

Etkili İletişim Becerileri      BULUŞ, ATAN ve ERTEN SARIKAYA’ya göre  

1) Egoyu Geliştirici Dil      2)  Etkin-Katılımlı Dinleme 

3) Kendini Tanıma-Kendini Açma      4)  Empati     5) Ben Dili becerileri  
 

1) Ego geliştirici dil:  

-Kişiler arası ilişkilerde benliği olumlu etkiler. 
- Bireyin olumlu özelliklerine ve performanslarına vurgu yapılır. 

  → Kişiye kendisini zayıf ve yetersiz hissettirmeden eksiklerini giderebilmesi.  

  → Bunun tersi ego zedeleyici dil olarak adlandırılabilir.  
 

2) Etkin-katılımlı dinleme:  
-Yeterli motivasyon ile o iletişime aktif bir şekilde katılmadır. 

- Bu beceri etkili iletişimin temelini oluşturur. 
   → Kişide önemsendiği duygusunun oluşmasına katkı sağlar. 
 

3) Kendini tanıma-Kendini açma:  

- Bireyin kendisine ilişkin farkındalığına 

- Düşünce ve duygularıyla yeterli düzeyde ilişki kurmasına ve 
- Kendi iradesi ile kendisini açmasına ve şeffaflığına işaret etmektedir. 
 

 4) Empati:  

- Karşıdaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamaya işaret eder.  

DÖKMEN empati için üç temel öğeden söz etmektedir.               → 
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Empati kurmak için 

1) Kişi kendisini karşısındaki kişinin yerine koymalı (onun gözüyle bakma)  

   - Kişi empati kuracağı kişinin rolüne girmelidir. Ancak  
   - Bu rolde fazla kalmaz asıl rolüne tekrar döner. 
 

2) Karşıdakinin duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini doğru anlamalı. 
3) Empati kuran kişide oluşan anlayışın karşıdaki kişiye  

    →Temel ya da ileri düzeyde tepkilerle iletilmesi gerekir. 

 
5) Ben dili:  

-Kișinin karșılaștığı durum veya davranış karşısında kișisel tepkisini 

   → Duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır.  
Sen dili → Suçlayıcı, yargılayıcı iken  

Ben dili → Sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar.  

              →  Yargılama, eleştirme, suçlama vb. yapılmaz!  
              → İletileri yorumlamaz!  

              → Davranışların başkalarını nasıl etkilediğini açıklar. 

              → Somut etkileri belirtir ve hissedilen duyguyu açıklar.  
 

Etkili İletişimde Dil, Kültür ve Değerlerin Önemi  
 

Sınıfı öğrenme ortamına dönüştürebilmek için rehber: 
 1) Öğrenciler ve öğretmenler, ebeveynler…birlikte ve birbirinden öğrenir.  

 2) Öğrenme kazanımları ve kuralları herkesin anlaşmasıyla belirlenir.  
 3) Öğrenenler içsel değerlerden, ihtiyaçlar ve arzulardan motive olurlar.  

 4) Öğrenme ortamında hiçbir şekilde baskı yoktur.  

 
Kültür  

Her şeyden önce bir yaşam biçimidir ve  

   - gündelik hayat içindeki uygulamaları ve 
   - Bir grubu diğerlerinden farklı kılan gelenekleri ve alışkanlıkları da kapsar.  
 

Kültür 

  - Bireyin toplumun bir üyesi olarak, iletişim kurmasına 
  - Belli davranışları ve olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan 

     → Değerler, fikirler ve semboller dizisidir. 

 
İletişim süreci → İçinde kültürel kodları da barındırır.  

İletişim süreci → Simgeleri, sembolleri ve kültürel kodları da içerir.  
                             → Bu tarz kurulan iletişime simgesel iletişim denir. 
 

Simgesel iletişim 

- Çeşitli simgesel göstergelerle yapılan ve 

 → Farklı durumlarda, farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan iletişim biçimidir. 
 

Sözsüz iletişim araçları da kültürden kültüre değişebilir.  
 

Sinergoloji sözsüz, bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir.  
    → Sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir.  

Sinergoloji 

 - Bedenin bilinçsiz hareketlerini saptar. 
 - Bu bilinçsiz hareketler güdülerin görsel belirtileridir.  
 

Beden dili → Sözcüklerin gücünü arttırırken azalta bilir de. 

                  → Bazı durumlarda sözlerin farklı anlaşılmasına da sebep olabilir.  

                       → Bu sinergolojinin çalışma alanıdır.  
 

İletişimde → Hareket sözden önce yer alır.  
 

Hareket → Söylenmeyeni ortaya çıkarır. 
 

Etkili iletişimde tutumlar, değer yargıları ve algılarımız da etkilidir. 
 

Sosyal psikoloji disiplin olarak araştırmalarında  
  → En fazla eğilimi tutumlara yöneltir. 

       → Tutumlar bazen iletişim engellerine de sebep olabilmektedir.  

 
İletişim Engelleri: 

1) Fiziksel  2) teknik 3) psikolojik  4) sosyal  5) örgütsel olarak sınıflandırılabilir. 
 

Fiziksel ve teknik engeller:  

- Mesaj ile ilgili engeller 

- Kanal ve araçlarla ilgili engeller 
- Gürültü ile ilgili engeller  

- Dil ile ilgili engellerden oluşmaktadır.  
 

Sosyal ve psikolojik engeller:  

- Kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından 
- Davranış, tutum ve hedefleri, düşünce boyutları 

- Dinleme ve anlama becerilerinden 

- Bulundukları sosyokültürel şartların farkındalığından kaynaklanabilir.  
 

Örgütsel engeller:  
- Roller, zaman baskısı 

- Örgütün büyüklüğü 

- Geri bildirim sisteminin yetersiz olması 
- Yönetim tarzı 

- Aşırı bilgi yüklemesi 

- Statü farklılıkları ve hiyerarşi nedenli olabilir.  
 

TUTAR ’a göre ise iletişimin engelleri: Yapıcı engeller, bozucu engeller 

                                kanal engelleri ve teknik engeller olmaya üzere dörde ayrılır.  
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ENGELLERE ETKİ EDEN UNSURLAR 
 

1- Kişisel unsurlar:  

-Alıcının ve vericinin mesajı kodlarken veya iletirken 

  → Gerekli dikkati göstermemelerinden kaynaklanan engellerdir.  
 

2- Fiziksel unsurlar:  

Kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan 

   -Dış kaynaklı ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır.  
   -Fiziksel unsurlar genellikle ortamdan kaynaklı engelleyicilerdir.  
 

3- Semantik unsurlar:  

 -Kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşmalar ve iletişim engelleridir.  
 

4- Zaman baskısı:  

 - İş yaşantısı içerisindeki faaliyetlerin birçoğu 

- Belirlenen mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir. 
    → Bu da örgüt üyelerinin üzerinde zaman baskısı oluşturur.  
 

5- Algılamadaki seçicilik:  

- Bazı iletilerin bilerek yahut bilmeyerek algılanamamasıyla ilgilidir.  

  → Kişiler, belirli ön yargılara sahipse … algılama değişir. 
 

Dilin Kullanmayla Ortaya Çıkan Engeller: 
 

1. Emir vermek, yönlendirmek, yönetmek. Korku ya da aktif direnç yaratabilir.  

2. Uyarmak, gözdağı vermek. Gücenme, kızgınlık, isyankârlığa neden olabilir.  

3. Ahlak dersi vermek. Zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaratır.  

4. Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek. Bağımlılık ya da direnme yaratabilir.  

5. Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek. Bıkkınlık, nefret … 

6. Yargılamak, eleştirmek, suçlamak. Benlik saygısını azaltır.  

7. Ad takmak, alay etmek. Genellikle karşılık vermeye iter.  

8. Yorum, analiz, tanı koymak. Yanlış anlaşılma korkusuyla iletişim kesilebilir.  

9. Övmek, aynı düşünce , olumlu değerlendirme.  Övgü yokluğu eleştiri olarak…  

10. Avutmak, teselli etmek. Zor görevlerde ben de aynı şeyi hissederdim.  

11. Sorgulamak, sınamak, sorguya çekmek. Köşe sıkıştırılmış hissetmek. 

12. Alaycı davranmak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak. Kendisi ile  

     ilgilenilmediğini, kendisine saygı duyulmadığını düşündürebilir.  

 
Eğitim Ortamında Ekolojik Sistem Yaklaşımı 

 

 Ekolojik yaklaşım 

- Birey, aile, grup ve/veya topluluk ile  
- Politik, sosyal ve kültürel çevreleri arasındaki ilişki ve bağlantıları 

 - Bunların birbirlerini nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini düşündürür. 
 

Ekolojik sistem yaklaşımı 

- İnsan davranışına etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkileşimlerini inceler. 
  
Ekolojik sistem yaklaşımının teorik temeli  

  → LUDWİG VON BERTALANFFY’nın genel sistem yaklaşımına dayanır. 
 

Her canlı doğar büyür ve ölür→ Okullar da böyledir. 

  → Güç yitiminde (değişime ayak uydurulmadığında) yok olamaya doğru gider. 
 

Bu nedenle toplumsal değişimler karşısında ayakta kalmak isteyen her kurum 

  → Değişime açık olmalıdır.  
  → Değişime direnç her zaman olasıdır. (Sorunları artırır.) 

 

EKOLOJİK YAKLAŞIMIN TEMEL PRENSİPLERİ 
 

1) Çocuk, modelin merkezinde yer almaktadır.  
2)  Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler vardır.  

3) Çocuk etkilendiği gibi çocuk da onları etkiler.  

4)  Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır.  
5) Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı da çocuk üzerinde etkilidir.  

6) Çocuğun doğrudan içinde bulunmadığı sistemler de çocuğun gelişimini etkiler.  

7) Çocuğun sağlıklı gelişimi için sistemler arasındaki etkileşimin tutarlı olmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Şekil 3. Ekolojik sistem yaklaşımı  
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Ekolojik sistem yaklaşımı  

- Bireyi çevre içerisinde yaşayan bir varlık olarak ele alır.  

- Bireyin davranışını değerlendirirken çevreyi de göz önünde bulundurur.  
 

- Bireyin yaşam döngüsü içerisinde meydana gelen etkileşimler ve 

- Karşılaştığı yaşam olayları üç temel kategori içerisinde ele alınabilir: 
 

1) MİKRO OLAYLAR: 

- Kişisel olarak her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimleridir(?) 
   Madde bağımlılığı, intihar teşebbüsleri, depresif kişilik yapısı vb.  

     → Bireysel yaşantılar ve kişilik özellikleri örnek olarak gösterilebilir.  

 
2) MEZZO DÜZEYDEKİ YAŞAM OLAYLARI: 

- Bireylerin sosyal çevre içerisinde diğer bireyler ve 

   → Küçük gruplar ile kurdukları ilişki ve etkileşimler üzerine odaklanır.       
   Aile, arkadaş ve iş çevresi ile arasındaki etkileşimleri kapsar.  

 

3) MAKRO OLAYLARI: 

Mikrosistem→ Şu anki ortam: Ev, okul, iş yeri vb.  

Mezzosistem→ Mikrosistemlerden oluşan sistem: Komşuluk, toplum.  

Ekzosistem →  Doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılar: Kamu kurumları,  
                           profesyonel kuruluşlar. 

Makrosistem→ Kültürü kapsayan örüntüler: ekonomik ya da siyasal ideolojiler,  
                            baskın inançlar ya da basmakalıp düşünceler.  

                         → Bireyin yaşadığı toplumun özellikleri yer alır. 

Kronosistem→ Önceki tüm katmanları kaplayan bu dış katmandır. 
                      → Yaşanan zaman dilimini ifade etmektedir.  

Örneğin savaşlarda ve ekonomik kriz dönemlerinde suçta artış olabilmektedir.  

 

Mikrosistemler→  Günlük yaşamda bireylerle en doğrudan ilişkili sistemlerdir.  

- Örneğin, ev insanların çoğu için öncelikli mikrosistemdir.  

         ( Okullar, dinî kurumlar, akran grupları ve çalışma ortamları da …) 
- Mikrosistemler insanların yüz yüze etkileşim içinde oldukları ortamlardır. 
 

-Çocuğun içinde bulunduğu akran grubunun suçluluğa eğilimi 

  → Çocuğun da bu davranışlara sürüklenmesine neden olabilmektedir.  

- Aile bireylerinin birbirlerine karşı olumsuz tutum ve davranışları  
      → Çocuğun gelişimini olumsuz etkileyerek suça yönelmesine neden olabilir. 

 

 
Okul İklimi ve Ekolojik Sistem Yaklaşımı Arasındaki İlişki 

 

Okul iklimi → Okulda çalışanların okulu nasıl betimlediği ile ilgilidir.  

İklim okulda  
-Okulda zamanla şekillenen her an görülemeyen değerler ve kurallar bütünüdür. 

-Okulun dışarıdan nasıl göründüğünü de gösterir.  

- Bir okula ilk girdiğinizde hissettiğiniz şeydir. 
- Okul kültürü ile oldukça ilişkilidir. 
 

Örgüt iklimi 
-Bir örgütü diğer örgütlerden ayıran ve örgütteki iş görenlerin 

  → Davranışlarını etkileyen özellikler bütünüdür. 
 

“İklim” genellikle okulda ve sınıfta yaşam kalitesini tanımlamada kullanılır.     
  - Üyelerin davranışlarını etkiler ve 

  - Bir okulu diğerinden ayırt eden iç özellikler bütünüdür.  

 
İklim Çeşitleri (Sınıflandırma): 
 

1) Açık iklim:  

   - Astlara güven, iletişimde açıklık, anlayışlı ve destekleyici önderlik 

   - Çalışanların özerkliği, yüksek verim amaçlarına sahip olma …  
 

2) Kapalı ya da tehdit edici iklim:  

  - Otoriter önderlerin katılık isteyen davranışları sonucu 

     → Emir komuta zincirlerine aşırı uyma eğilimi 

      → Yakından denetim ile astların sıkı denetlendiği iklimdir. 
 

 - Verimde yüksek amaçlar seçilmesine karşın  

      → Bunların elde edilmesi için engel bir iklim doğurur.  
 

İklim Çeşitleri  (Sınıflandırma)  PAKDANEL’e göre :  
 

1)  Açık iklim: Arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırma ve katılımcılığı teşvik … 
 

2) Özerk (Otonom) iklim:  

    -Yönetici örgütte resmî ve sistemli bir iş için kendini çalışanlarından uzak tutar.  
 

3)  İdareci iklim:  

     - Yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması 

     -  Yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder.  

4)  Samimi iklim: Arkadaşça ilişkiler hâkimdir …  
 

5)  Babacan iklim: Kısmen kapalı bir iklimdir. 

     - Çalışanlar birlikte hareket etmez! (Grup içinde bölünmeler vardır) 

    - Yönetici sürekli kontrol edici görevdedir. 
 

6)  Kapalı iklim: Yönetici  

  - Çalışanları yönlendirmede etkili değildir! 
  - Onların kişisel zenginlikleri ile ilgilenmez! 

     → İş birliği yoktur! ( Grup başarışı→ Minimum düzeydedir.)  

     → Resmî bir örgüt iklimi söz konusudur.  
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Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde bakıldığında 

 Yöneticilerin en sık belirttiği faktörler olarak  

MEB’in aldığı karar ve uygulamalar, yasalar → Eksosistem içerisinde 
Etik kurallar ise → Makrosistem içerisinde yer almaktadır.  

 

Kültürel bağlamda yer alan  
Değer, inanç, etik kural norm, davranış ve alışkanlıklar → Makrosistem içindedir. 
 

Öğrencilerin okula başlama yaşından itibaren  

- Gelişim özelliklerine göre davranışları incelendiğinde 
   → Her yaşta farklı ilişki sistemleri içinde oldukları görülmektedir.  

 
Aile, arkadaşlar ve öğretmenleri ile kurdukları iletişim  

   → Dönemlere göre farklılaşmaktadır.  

 
Ekolojik sitem kuramına göre bu yaş özelliklerine bakıldığında 

 Mikrosistem 

 -Çocuğun veya ergenin günlük hayatta 
  → Etkileşim içerisinde olduğu kişileri ve bu kişilerle olan ilişkilerini içerir.     

  → Bireyin gelişimi üzerinde en büyük etkiye sahiptir. 

  → Bu sistem en temelde aileyi, okulu ve arkadaş gruplarını kapsar. 
 

Aile mikrosistemi içinde yer alan ebeveynler, kardeşler ve yakın akrabalar ile  

Okul mikrosistemi içinde yer alan öğretmenler ve arkadaşlar  
  →Ergenin günlük hayatta kişisel ve sosyal iletişimde bulunduğu  

       → Mikrosistem ögeleridir.  

 
Çocuğun değişen gelişimsel durumu ve ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak  

 → Farklı mikrosistemlerle olan ilişkilerinde değişiklikler olmaktadır.  
 

-Bebeklik dönemindeki çocuk-aile ilişkisi ile  

-Ergenlik dönemindeki ergen-aile ilişkisi birçok alanda farklılıklar gösterir.  
 

Mezosistem çocuğun ilişki içerisinde bulunduğu  
  → İki veya daha fazla mikrosistem arasındaki etkileşimi içermektedir.  

 

Aile ve akranlar, aile ve okul yönetimi ve aile ve öğretmenler arasındaki etkileşim  
   → En temel mezosistem yapılarıdır.  
 

Örneğin ebeveynleri tarafından fiziksel veya sözel istismara uğrayan bir ergen 
  → Okula uyum ve akademik başarı konusunda problemler yaşayabilir.  
 

Okulda arkadaşları ile problem yaşayan bir ergenin  

   → Ailesi ile olan ilişkileri olumsuz olarak etkilenebilir.  
 

Aileler 

- Çocuklarının kiminle arkadaşlık ettiğini bilmiyorsa 

- Çocuklarının gelişimi ve akademik başarısı hakkında iletişim kurmuyorsa 
- Evde çocuklarının ödevleri ile ilgilenmiyorsa  

    → Mezosistemde bir problem yaşandığına işaret etmektedir.  
 

Ekzosistem ergenin doğrudan içinde bulunmadığı fakat  

  → Onun gelişimini dolaylı olarak etkileyen etkileşimler bütünüdür.  
 

Ebeveynlerin iş durumu (yoğun iş temposu ve stresi, işsizlik)  
   → Ergenlerin gelişimini dolaylı olarak etkilemektedir. 

 

Makrosistem bir toplumdaki kültürel değerleri, inanç sistemlerini ve yasaları, 
kişilerin tutumlarını, yaşam tarzlarını, sosyal ve ekonomik durumlarını kapsar. 
 

Makrosistemin yapıtaşları  

-Ergenlerin gelişiminde doğrudan bir etkide bulunmamakla birlikte 

  → Ergenin içinde yaşadığı toplumsal ve ekonomik çevreyi belirlemekte ve 
  → Ergen de bundan dolaylı olarak etkilenmektedir.  
 

Kronosistem bütün sistemleri kapsayan en son sistemdir. 

 -Çocuğun içinde yaşadığı çevrede zaman içinde olan değişimlerin  
  →Çocuğun gelişimini hangi ölçüde etkilediğini ifade eder.  

 

Eğitim Sistemi İçerisinde Ekolojik Sistemin İşlevi 
 

Eğitim sistemi içerisinde karşılaşılan sorunların çözümünde  
- Ekolojik sistem yaklaşımın kullanılması  

     →Sorunların tanımlanmasını sağlar ve  

       → Her boyuttan çözüm önerileri sunmada etkilidir.  
 

Ekolojik sistem yaklaşımı sorunlara çok boyutlu açılardan bakmamızı sağlar. 
 

 

Akran Zorbalığını 

-Eğitim sisteminin önemli sorunlarındandır. 

- Akran zorbalığı ve öğrenci devamsızlığı 

  → Ekolojik sistem yaklaşımı ile tanımlamış ve derinlemesine incelenmiştir.  
 

Eğitim sistemine dair olan her sorun  

- Mikro düzeyden makro düzeye kadar ele alındığında 

             → Fotoğrafın tümünü görme imkânı sağlayabilir.  
 

Akran zorbalığını sadece çocukların ve ergenlerin 

- Bireysel özelliklerinden kaynaklanan tek yönlü bir problem değildir. 

- Aile, okul atmosferi, öğretmen tutumu, arkadaş ilişkileri ve  
- İçinde yaşanılan kültürün de rol oynadığı çok boyutlu karmaşık bir problemdir. 
 

 → Soyutlanmış ve bireysel bir olay değildir!  
       →Ergenin ilişkide olduğu kişiler ve ortamla etkileşiminin bir ürünüdür.  
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Şekil 4. Ekolojik sistem kuramı çerçevesinde akran zorbalığı  

 
 

Mikrosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler: 
 

• İlgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı  
• Cezalandırıcı, tartışmacı, düşmanca ve kötüleyici ebeveyn tavırları  

• Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler  

• Okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması  
• Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi  

• Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması  

• Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri  
• Okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi  

• Okul mevcudunun fazla olması  

• Olumsuz davranışlar gösteren akran gruplarına dâhil olması  
 

Mezosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler: 
 

• Okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz veya eksik olması  
• Ailenin onaylamadığı arkadaş grupları  

 

Ekzosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler: 
 

 

• İş yeri stresini eve taşıyan eveveynin otoriter bir tutum sergilemeleri 

• MEM’in eğitim politikalarının öğretmen ve dolayısıyla öğrenciye etkisi  

• Akranlarının ailelerinin ebeveynlik stilleri  
 

Makrosistem Kapsamında Akran Zorbalığına Sebep Olabilecek Etmenler: 
 

• Şiddetin toplumda kabul görmesi  

• Televizyondaki şiddet içerikli programlar  

• Mahallenin sosyo-ekonomik düzeyi  
 

Ekolojik Sistem Yaklaşımı     DEĞİRMENCİ ve DEMİRCİOĞLU’na göre 

- Öğrenci devamsızlıklarına ilişkin arka planda yatan nedenleri  
  → Fark edebilmek ve çözüme ulaştırmak için kullanılabilir. 
 

Ekolojik sistem kuramına göre çocuğun içinde bulunduğu en yakın çevresi  

    → Mikro sistemi oluşturmaktadır.  
 

 

 

Sonuç olarak 
 

Ekolojik yaklaşım çerçevesinde planlanmış ya da geliştirilmiş olan  
- Önleyici ve koruyucu müdahale programlarının  

- Çocukların okul devamsızlığını ve terkini ortadan kaldırma sürecinde  

     → Önemli bir rol oynadığı söylenebilir. 
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